
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Olvasmány:
Zsolt 73, 12-28 (kapcsolódjunk bele egy bensőséges imádság részletébe!)
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 Dec. 31. nem tartunk Istentiszteletet. 

 Jan. 1-jén online rövid köszöntő. 

 Jan. 3. (vasárnap) 10:00: Missziói 

Munkatervet Meghirdető 

Istentiszteletet  

 Honlapunkon minden fontos 

információt megtalálunk.  

 Jan. 3-tól kérünk temető ügyeletest 

vasárnap 8.00-12.00 között. Lehetőleg 

65 év alatti testvért, akinek van kulcsa 

a templomhoz (jelentkezés: 

táblázatban v. Zsuzsánál mail/tel.) 

 Jan. 5-től is kérünk segítséget Zsuzsa 

szállításához gk-val keddi napokon: 

ind. lakás kb. 11.00 ind. templomból 

kb. 17.30 (jelentkezés: táblázatban v. 

Zsuzsánál mail/tel.) 

 Urnatemetőnk már csak vasárnap 8-12 

óra közt van nyitva. Temetői 

ügyintézésre online van lehetőség. 

További információ a honlapon és 

Szabó Zsuzsánál.  

 Továbbra is gyűjtjük az adományokat a 

gyülekezet mindenkori másik lelkésze 

lakására!  
 

Az Úr legyen Gyülekezetünk őriző pásztora!  

 



  O L V A S M Á N Y  É S  A L A P I G E :  5 M Ó Z  1 6 , 1 - 1 7  
 

1 Ügyelj az ábíb hónapra, és tarts páskát Istenednek, az Úrnak, mert ábíb hónapban hozott 

ki téged Egyiptomból – egy éjjel – Istened, az Úr. 2 Páskaáldozatul vágj le Istenednek, az 

Úrnak juhot vagy marhát azon a helyen, amelyet kiválaszt az Úr, hogy ott lakjék a 

neve. 3 Ne egyél hozzá kovászos ételt! Hét napon át nyomorúságos kovásztalan kenyeret 

egyél hozzá, mert sietve jöttél ki Egyiptomból. Így emlékezz életed minden napján arra a 

napra, amelyen kijöttél Egyiptomból! 4 Látni se lehessen nálad kovászt hét napon át, 

sehol a te határaidon belül. Abból a húsból pedig, amelyet levágsz az első nap estéjén, 

semmi se maradjon meg reggelre! 5 Nem szabad levágni a páskaáldozatot akármelyik 

lakóhelyeden, amelyet neked ad majd Istened, az Úr, 6 hanem azon a helyen, amelyet 

kiválaszt Istened, az Úr, hogy ott lakjék a neve, ott vágd le majd a páskaáldozatot: este, 

napnyugtakor, abban az időpontban, amikor kijöttél Egyiptomból. 7 Azon a helyen főzd 

és edd meg, amelyet kiválaszt Istened, az Úr. Reggel azután indulj, és eredj haza! 8 Hat 

napig kovásztalan kenyeret egyél! A hetedik napon, Istenednek, az Úrnak ünnepnapján ne 

végezz semmiféle munkát! 9 Számolj azután hét hetet! Attól fogva kezdd számolni a hét 

hetet, hogy sarlóval kezdenek aratni. 10 Akkor tartsd meg a hetek ünnepét Istenednek, az 

Úrnak, és adj önkéntes áldozatot aszerint, ahogyan megáldott téged Istened, az 

Úr. 11 Örvendezz Istenednek, az Úrnak színe előtt – fiaddal és leányoddal, szolgáddal és 

szolgálóleányoddal meg a lévitával együtt, aki a lakóhelyeden él, és a jövevénnyel, az 

árvával és az özveggyel, akik veled vannak – azon a helyen, amelyet kiválaszt Istened, az 

Úr, hogy ott lakjék a neve. 12 Emlékezz arra, hogy szolga voltál Egyiptomban, tartsd meg 

és teljesítsd hát ezeket a rendelkezéseket! 13 Tartsd meg a lombsátrak ünnepét hét napig, 

amikor megtörténik a betakarítás szérűdről és borsajtódból. 14 Örvendezz az ünnepeden 

fiaddal és leányoddal, szolgáddal és szolgálóleányoddal meg a lévitával és a jövevénnyel, 

az árvával és az özveggyel együtt, akik lakóhelyeden élnek. 15 Hét napon át ünnepelj 

Istenednek, az Úrnak azon a helyen, amelyet kiválaszt az Úr. Mert megáldotta Istened, az 

Úr minden termésedet és kezed minden munkáját: örvendezz tehát! 16 Évenként 

háromszor jelenjék meg minden férfi Istenednek, az Úrnak a színe előtt azon a helyen, 

amelyet ő kiválaszt: a kovásztalan kenyér ünnepén, a hetek ünnepén és a lombsátrak 

ünnepén. De senki se jelenjék meg üres kézzel az Úr színe előtt!17 Mindenki aszerint 

vigyen ajándékot, amilyen áldást kapott Istenedtől, az Úrtól, aki adja azt neked. 
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ÜGYELJ 

Mai igeszakaszunk így kezdődik: „ügyelj az Abib hónapra…” 

Mert ahogy a prédikátor is mondja „mindennek rendelt ideje 

van” Így ideje van az ünnepnek is az ember életében.  

Mert az embernek szüksége van az ünnepre… Szüksége van rá, 

hogy időről időre megálljon, kiszakadjon a mindennapok 

körforgásából, és ne a hétköznapi problémákra figyeljen. Azért 

van szüksége ünnepekre, hogy az életet adó Istent ünnepelje: azt, 

akinek a kezéből az életét elvette, aki életet lehelt belé, és aki 

megtartotta, megszabadította őt. Legyen szó 1., 18. vagy 100. 

szültesnapról, esküvőről,  aranylakodalomról, vagy 

karácsonyról, húsvétról és pünkösdről, azért van szükségünk 

ezekre az ünnepekre, hogy megálljunk, és minősített módon 

ünnepeljük Istent.   

Izrael életében ez az „ügyelés” azért is volt különleges, mert a 

három nagy ünnep áldozathozatalt kívánt az embertől: fel kellett 

menni Jeruzsálembe, hogy ott Istent tiszteljék. Ehhez kellett 

alakítaniuk az életüket, a munkájukat: az ünnepen meg kell 

jelenni Jeruzsálemben, hogy Istent tiszteljük. 

Könnyen mondhatjuk, hogy nekünk nem kell karácsonyra 

ügyelnünk, hiszen már októberben az arcunkba nyomják: 

szaloncukor, Jingle bells, black Friday, kivilágított utcák, stb. De 

ha őszinték vagyunk, ebben a kavalkádban sokkal nehezebb az 

ünnepre ügyelni. Sikerült valóban arra koncentrálni az ünnep 

előtt, hogy most olyan időszak következik, mely minősített idő 

az Istennel való kapcsolatomban? A külsőségeken túl, mennyire 

ügyelünk az ünnepeink belső tartalmára?  

EMLÉKEZZ 

Az ünnep különleges, minősített idő, melyet az ószövetségi 

ember Istenhez még közelebb, a Sionra, felmenve élhetett meg. 

Ahol az volt a feladat, hogy megemlékezzen mindarról, amit 

Isten tett vele: páska idején az Egyiptomból való szabadulást, 

lombsátrak és a hetek ünnepén az éves termésben megmutatkozó 

áldást kétszer is egy évben: a gabona aratásakor és az őszi 

termények begyűjtése után. Az ünnep különleges, minősített idő 

a mi életünkben is, hogy megemlékezzünk mindarról, amit Isten 

tett velünk! Emlékezz arra, hogy ma már Te is Isten népe vagy, 

és Izraelhez hasonlóan Te is fogságból szabadultál. Sőt sokkal 

nagyobb fogságból! Olyan Istened van, aki mindent vállalt érted. 

Mi sem mutatja ezt jobban, mint a mostani ünnepünk! Az Ige 

testté lett! Annyi mindent kifejez ez a mondat, hogy mit vállalt 

értünk Isten. Benne van a gyermek kiszolgáltatottságától a 

fájdalmak férfijáig, betegség ismerőjéig minden! Tényleg 

minden! Ebben a kifejezésben benne van a megváltásunk és az 

örök életünk! Amikor karácsonyt ünnepeljük, akkor 

emlékezzünk meg nagypéntekről és húsvétról is! Lássuk a 

testtélétel célját is.  

Olyan sok dologra emlékezünk karácsonykor: emberekre, akik 

már nincsenek velünk, korábbi karácsonyok hangulatára. Talán 

arra, hogy tavaly szebb lett a bejgli, finomabb a halászlé, meg 

hogy mennyi rokont látogattunk, ki volt az, aki még ott volt 

velünk tavaly az asztalnál. Ezek is mind részei az ünnepnek! De 

Testvérek, mennyire része az Isten tetteiről való megemlékezés a 

teljes ünnepnek? Meddig engedjük be Istent az ünnepünkbe? A 

terített asztalig? Egy Bibliaolvasás erejéig? Egy-két 

Istentiszteletig? Mennyire szól Isten nagy tetteiről az ünnepünk? 

Olyan jó lenne, ha a megemlékezésünk olyan aktív lenne, 

amilyen aktív azé a zsidó emberé volt, aki elindult Jeruzsálembe, 

hogy megemlékezzen, hogy hálát adjon: a szabadításért, az éves 

termésért!  

ADJ 

Miért? Miért kellett Izrael népének adnia az Úr ünnepein? Mert 

kapott! Ez a kulcsa mindennek, hogy kapott! És nem is keveset: 

mindent, amije van: az életét, a szabadságát, a családját, a 

kenyeret, melyet megtört, az állatot, melyet áldozni vitt, a 

kiválasztottságát, mely feljogosította az Istennel való 

kapcsolatra, az egészségét, azt a napot, amelyet éppen élt. 

Mindent kapott. Volt, amiért megdolgozott, de sok dolog volt, 

amiért sosem tudott volna eleget dolgozni: például a szabadsága, 

az élet lehelete. Amikor Izrael népe az ünnepen ajándékot vitt 

Istennek azzal jelképesen kifejezte: amim van, azt Tőled kaptam, 

az a Tiéd, azt most oda teszem, ahonnan elvettem.  

Az Ószövetség embere a termése, az állatai, a vagyona legjavát 

vitte Isten elé az ünnepen (is). Mi mit viszünk az ünnepen 

ajándékul Istennek? Az az ajándék, melyről a mai igénk beszél, 

az nem csak anyagi ajándék! Hanem az élet legjava! Oda tudjuk 

adni az életünk javaiból a legjobbat, a legszebbet, a 

legkívánatosabbat?  

Azzal, ami nekem kedves, ami nekem fontos Istent 

megajándékozni. A pénz csak egy része az Isten iránti hála 

kifejezésének. Az igazi hála az, mikor a pénzednek is, az 

idődnek is, önmagadnak is a legjavát rakod le Isten kezébe. Nem 

maradékot, nem azt, ami a nap végén marad, hanem a legjobbat, 

a legfontosabbat: az első órát a napból, a szabadidődből, a 

családdal töltött időből azzal, hogy hozzá imádkoztok. A 

kényelmes vasárnap reggelt azzal, hogy bekapcsolódtok az 

istentiszteletbe. A legjobbat, a legszebbet adni ajándékként 

Istennek nagyon nehéz: mert ez lemondás. De a lemondás egyet 

jelent annak a kifejezésével, hogy az Isten kezéből elvett 

áldásokat, hálából le is tudom tenni Isten kezébe. És Ő olyan 

sokszor ezerszeresen adja vissza azt, amit neki adunk! Például az 

időnket, a pénzünket. Ő megáldja a mi áldozatunkat, és megáldja 

a munkánkat! 

ÖRVENDEZZ HÁT 

 „örvendezz hát” ez a negyedik dolog, amire felszólít az ige. 

Mert igen az ünnepnek az emlékezés és az adás mellett talán ez a 

legfontosabb része: az örvendezés. Mert az embernek szüksége 

van örömre, de az öröm nem állandó. Ahogy a zsoltáros is írja: „ 

életünk ideje hetven esztendő, vagy ha több, nyolcvan esztendő, 

és nagyobb részük fáradság és keserűség” Szóval tudhatjuk: az 

életünk nem lesz állandóan probléma mentes. 2020 pedig 

tökéletes példát is adott erre nekünk egyetemesen is. DE a 

problémák mellett azért ideje és helye van az örvendezésnek is!  

De mit jelent ez a felszólítás? Örvendezz hát? Mit jelent az 

Istenben, az Isten színe előtt való öröm?  

Mikor Dávid Jeruzsálembe vitette a Szövetség Ládáját úgy 

táncolt, olyan révületben örült isten színe  előtt, hogy saját 

felesége, Míkal megvetette érte. Valami ilyesmit jelent az Isten 

színe előtt való öröm, olyan önfeledtséget az Istennel való 

kapcsolatban, amit egy kívülálló nem is ért, csak azt látja, hogy 

érthetetlen, szinte bolondság, amit az Isten színe előtt örülő 

ember csinál. Öröm mely énekkel, tánccal jár együtt. Olyan jó 

lenne, ha mi is így örülnénk! Őszintén, szívből, gátlások nélkül! 

Ha nem kellene arra figyelni, hogy ki szól meg, ha Isten színe 

előtt állva, tapsolva örülök, ha tudok nevetni Isten színe előtt.  

Őszintén remélem, hogy sokatoknak volt felszabadult, valódi 

öröme a mai válság sújtotta helyzet közepette is karácsonykor 

Istenben, az Ő teremtő, fenntartó, szabadító munkájában! Mert 

ez az ünnep valódi lényege! A felszabadult öröm! Akkor is, ha 

neked ez táncot jelent, és akkor is, ha neked ez csendet jelent! 

Örüljetek az Úrban! Akár most, akár ma is! 

MENJ HAZA 

Izrael fiai évente háromszor felmentek Jeruzsálembe, hogy ott 

emlékezzenek, örüljenek és adjanak, majd hazamentek. Mert 

bármennyire is nehéz az ünnep, az öröm nem tart örökké. Épp ez 

az, amit a mai nap is magában hord. Az ünnep véget ér, és akkor 

el kell indulni a hétköznapokba. Izrael fiainak ez valódi utat 

jelentett hazáig. Olyan utat, mely átvezető szakasz volt az 

ünnepből a dolgos hétköznapokba. Nekünk nincs ilyen átvezető 

utunk, de az ünnepünk lényege megmaradt. Itt a földön vissza 

kell térni a mindennapokba. És pont ezért volt fontos az ünnep 

Izrael életében és a mi életünkben is! Mert az ad erőt, tartalékot 

a hétköznapokra. Az erősítette meg a választott nép hitét a 

hétköznapokra. Az ünnep véget ért, de tudták, hogy lesz még 

ünnep, lesz még öröm Isten színe előtt. Addig pedig munka van. 

Munka, melyet Isten megáld. 

Nem tudom, közületek kinek, mikor ér majd véget az ünnep. De 

azt tudom, hogy még nem késő, még lehet ünnepetek ma is, ha 

megálltok, ha emlékeztek, ha ajándékot adtok Istennek, ha 

igazán örültök őelőtte, ha megengeditek ezt magatoknak. 
kisturi eszter 


